
MVM Démász Áramhálózati Kft.
területén hatályos egységárak

A1 árszabás
Általános felhasználási célra

B Alap árszabás

Egész nap
fogyasztási határérték felett 

felhasználási helyenként 
(4 606 kWh/év fogyasztás felett)

„Éjszakai” vezérelt, napi 8 óra 
felfűtési idővel

fogyasztási határérték felett 
felhasználási helyenként 

(4 606 kWh/év fogyasztás felett)

Villamosenergia-ár  (Ft/kWh)*   46,0400   106,1700 27,7500 97,9700

Rendszerhasználati 
díjak*

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó) 120,5000 120,5000 39,5000 39,5000

Elosztási és átviteli díjak 
(Ft/kWh)   23,4000    23,4000 16,1800   16,1800

Kedvezményes árú villamos energia támogatása (Ft/kWh)** 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása (Ft/kWh)** 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)* 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585

Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó) 153,0350 153,0350 50,1650 50,1650

Áfával növelt Ft/kWh árak 90,1741 166,5392 57,7764 146,9558
A közintézményi felhasználók A3 árszabása esetén a villamos energia ára csúcsidoszakban nettó 54,99 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 71,8226 Ft/kWh), völgyidőszakban nettó 33,48 
Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 44,5049 Ft/kWh). 4 606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett:  csúcsidőszakban nettó 118,53 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 
152,5184 Ft/kWh), völgyidőszakban nettó 87,33 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 112,8944 Ft/kWh). Ezen egységárak a rendszerhasználati díjakat nem tartalmazzák.

MVM Démász Áramhálózati Kft.
területén hatályos egységárak

A2 árszabás
Általános felhasználási célra

H árszabás B Komfort árszabás

Csúcsidőszak

fogyasztási 
határérték felett 

felhasználási 
helyenként 

(4 606 kWh/év 
fogyasztás felett)

Völgyidőszak

fogyasztási 
határérték felett 

felhasználási 
helyenként 

(4 606 kWh/év 
fogyasztás felett)

Hőszivattyú 
és hasonló, 

megújuló ener-
giát hasznosító 
berendezéshez

fogyasztási 
határérték felett 

felhasználási 
helyenként 

(4 606 kWh/év 
fogyasztás felett)

Vezérelt, napi 
12 óra felfűtési 

idővel

fogyasztási 
határérték felett 

felhasználási 
helyenként 

(4 606 kWh/év 
fogyasztás felett)

Villamosenergia-ár  (Ft/kWh)* 53,5800 118,5300 32,2400 87,3300 27,7500 102,2100 31,9100 97,9700

Rendszerhasználati 
díjak*

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó) 120,5000 120,5000 120,5000 120,5000 39,5000 39,5000 39,5000 39,5000

Elosztási és átviteli díjak 
(Ft/kWh) 23,4000 23,4000 23,4000 23,4000 16,1800 16,1800 16,1800 16,1800

Kedvezményes árú villamos energia támogatása (Ft/kWh)** 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása (Ft/kWh)** 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)* 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585

Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó) 153,0350 153,0350 153,0350 153,0350 50,1650 50,1650 50,1650 50,1650

Áfával növelt Ft/kWh árak 99,7499 182,2364 72,6481 142,6124 57,7764 152,3406 63,0596 146,9558

E.ON Dél-dunántúli, Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt.-k és az OPUS TITÁSZ Zrt. 

területén hatályos egységárak 

A1 árszabás
Általános felhasználási célra

B Alap árszabás

Egész nap
fogyasztási határérték felett 

felhasználási helyenként 
(4 606 kWh/év fogyasztás felett)

„Éjszakai” vezérelt, napi 8 óra 
felfűtési idővel

fogyasztási határérték felett 
felhasználási helyenként 

(4 606 kWh/év fogyasztás felett)

Villamosenergia-ár  (Ft/kWh)*   46,5300   106,1700 28,5600 97,9700

Rendszerhasználati 
díjak*

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó) 120,5000 120,5000 39,5000 39,5000

Elosztási és átviteli díjak 
(Ft/kWh)   23,4000   23,4000 16,1800 16,1800

Kedvezményes árú villamos energia támogatása (Ft/kWh)** 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása (Ft/kWh)** 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)* 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585

Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó) 153,0350 153,0350 50,1650 50,1650

Áfával növelt Ft/kWh árak 90,7964 166,5392 58,8051 146,9558
A közintézményi felhasználók A3 árszabása esetén a villamos energia ára csúcsidoszakban nettó 64,31 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 83,6590 Ft/kWh), völgyidőszakban nettó 41,39 
Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 54,5506 Ft/kWh). 4 606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett:  csúcsidőszakban nettó 118,53 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 
130,3525 Ft/kWh), völgyidőszakban nettó 87,33 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 95,2807 Ft/kWh). Ezen egységárak a rendszerhasználati díjakat nem tartalmazzák.

E.ON Dél-dunántúli, Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt.-k és az OPUS TITÁSZ Zrt. területén 

hatályos egységárak 

A2 árszabás
Általános felhasználási célra

H árszabás

Csúcsidőszak

fogyasztási határérték 
felett felhasználási 

helyenként 
(4 606 kWh/év 

fogyasztás felett)

Völgyidőszak

fogyasztási határérték 
felett felhasználási 

helyenként 
(4 606 kWh/év 

fogyasztás felett)

Hőszivattyú és hasonló, 
megújuló energiát hasz-
nosító berendezéshez

fogyasztási határérték felett 
felhasználási helyenként 

(4 606 kWh/év fogyasztás 
felett)

Villamosenergia-ár  (Ft/kWh)*   58,5500 118,5300   35,9000 87,3300   28,5600 102,2100

Rendszerhasználati 
díjak*

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó) 120,5000 120,5000 120,5000 120,5000   39,5000 39,5000

Elosztási és átviteli díjak 
(Ft/kWh)   23,4000 23,4000   23,4000 23,4000   16,1800   16,1800

Kedvezményes árú villamos energia támogatása (Ft/kWh)** 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása (Ft/kWh)** 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)* 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585

Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó) 153,0350 153,0350 153,0350 153,0350 50,1650 50,1650

Áfával növelt Ft/kWh árak 106,0618 182,2364 77,2963 142,6124 58,8051 152,3406

VILLAMOS ENERGIA DÍJAK AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN  
NEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK 2022. AUGUSZTUS 1-JÉTŐL

A táblázatban szereplő rendszerhasználati díjtételek kizárólag profil elszámolású, kisfeszültségű I-es és II-es csatlakozású felhasználási helyekre vonatkoznak. A rendszerhasználati díjtételek idősoros elszámolású felhasz-
nálási helyek esetén a fenti táblázattól eltérőek, melyeket a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és különdíjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és azok mértékéről 
szóló 2359/2022. számú és 2430/2022 MEKH határozatok tartalmazzák. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet és annak alapján az egyetemes villamosenergia-szol-
gáltatói üzletszabályzat tartalmazza az értékesített villamos energia árszabásait, áralkalmazási feltételeit és az egységárakat. Az üzletszabályzatot elérheti honlapunkon a www.mvmnext.hu címen, valamint ügyfélszolgálati 
irodáinkban. Jogszabályban előírt kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy ha ügyfelünk a jelen ármódosítást nem kívánja elfogadni, úgy jogosult – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 62. § (4) bekezdése 
alapján – 30 napos felmondási idővel felmondani jelenleg hatályos, nem határozott időtartamú villamosenergia-vásárlásra vonatkozó szerződését. Felhívjuk azonban a felmondással élő ügyfelek figyelmét, hogy a jelenlegi 
villamosenergia-vásárlásra irányuló szerződésük megszűnését követően további vételezés kereskedelmi engedélyessel vagy egyetemes szolgáltatóval megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés alapján, a kereskedő-
váltás szabályai szerint lesz lehetséges. Új szerződés hiányában a területileg illetékes elosztói engedélyes a villamosenergia-ellátásukat megszünteti.

*nettó ár, hozzáadódik 27% áfa **áfamentes
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VILLAMOS ENERGIA DÍJAK AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN  
NEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK 2022. AUGUSZTUS 1-JÉTŐL

ELMŰ Hálózati Kft. területén hatályos 
egységárak 

A1 árszabás
Általános felhasználási célra

B Alap árszabás

Egész nap
fogyasztási határérték felett 

felhasználási helyenként 
(4 606 kWh/év fogyasztás felett)

„Éjszakai” vezérelt, napi 8 óra 
felfűtési idővel

fogyasztási határérték felett 
felhasználási helyenként 

(4 606 kWh/év fogyasztás felett)

Villamosenergia-ár  (Ft/kWh)* 46,0800 106,1700 27,8600 97,9700

Rendszerhasználati 
díjak*

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó) 120,5000 120,5000 39,5000 39,5000

Elosztási és átviteli díjak 
(Ft/kWh) 23,4000 23,4000 16,1800 16,1800

Kedvezményes árú villamos energia támogatása (Ft/kWh)** 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása (Ft/kWh)** 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)* 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585

Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó) 153,0350 153,0350 50,1650 50,1650

Áfával növelt Ft/kWh árak 90,2249 166,5392 57,9161 146,9558
A közintézményi felhasználók A3 árszabása esetén a villamos energia ára csúcsidőszakban nettó 57,38 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten  74,8579 Ft/kWh), völgyidőszakban nettó 35,51 
Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 47,0830 Ft/kWh).  4 606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett: csúcsidőszakban nettó 118,53 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 
152,5184 Ft/kWh), völgyidőszakban nettó 87,33 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 112,8944 Ft/kWh). Ezen egységárak a rendszerhasználati díjakat nem tartalmazzák.

ELMŰ Hálózati Kft. területén hatályos 
egységárak 

A2 árszabás
Általános felhasználási célra

H árszabás B GEO árszabás

Csúcsidőszak

fogyasztási határér-
ték felett felhaszná-

lási helyenként 
(4 606 kWh/év 

fogyasztás felett)

Völgyidőszak

fogyasztási határér-
ték felett felhaszná-

lási helyenként 
(4 606 kWh/év 

fogyasztás felett)

Hőszivattyú 
és hasonló, 

megújuló ener-
giát hasznosító 
berendezéshez

fogyasztási 
határérték felett 

felhasználási 
helyenként 

(4 606 kWh/év 
fogyasztás felett)

Új szerződés nem 
köthető, meglévő 

szerződések 
esetén alkalmaz-

ható.

fogyasztási határ-
érték felett (4 606 

kWh/év/összes 
felhasználási hely 
fogyasztás felett)

Villamosenergia-ár  (Ft/kWh)* 56,5100 118,5300 34,6200 87,3300 27,8600 102,2100 30,2800 97,9700

Rendszerhasználati 
díjak*

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó) 120,5000 120,5000 120,5000 120,5000 39,5000 39,5000 39,5000 39,5000

Elosztási és átviteli díjak 
(Ft/kWh) 23,4000 23,4000 23,4000 23,4000 16,1800 16,1800 16,1800 16,1800

Kedvezményes árú villamos energia támogatása (Ft/kWh)** 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása (Ft/kWh)** 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)* 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585

Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó) 153,0350 153,0350 153,0350 153,0350 50,1650 50,1650 50,1650 50,1650

Áfával növelt Ft/kWh árak 103,4710 182,2364 75,6707 142,6124 57,9161 152,3406 60,9895 146,9558

MVM Émász Áramhálózati Kft. területén 
hatályos egységárak 

A1 árszabás
Általános felhasználási célra

B Alap árszabás

Egész nap
fogyasztási határérték felett 

felhasználási helyenként 
(4 606 kWh/év fogyasztás felett)

„Éjszakai” vezérelt, napi 8 óra 
felfűtési idővel

fogyasztási határérték felett 
felhasználási helyenként 

(4 606 kWh/év fogyasztás felett)

Villamosenergia-ár  (Ft/kWh)* 45,6000 106,1700 26,9700 97,9700

Rendszerhasználati 
díjak*

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó) 120,5000 120,5000 39,5000 39,5000

Elosztási és átviteli díjak 
(Ft/kWh) 23,4000 23,4000 16,1800 16,1800

Kedvezményes árú villamos energia támogatása (Ft/kWh)** 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása (Ft/kWh)** 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)* 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585

Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó) 153,0350 153,0350 50,1650 50,1650

Áfával növelt Ft/kWh árak 89,6153 166,5392 56,7858 146,9558
A közintézményi felhasználók A3 árszabása esetén a villamos energia ára csúcsidőszakban nettó 53,25 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 69,6128 Ft/kWh), völgyidőszakban nettó 32,97 
Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 43,8571 Ft/kWh). 4 606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett: csúcsidőszakban nettó 118,53 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 
152,5184 Ft/kWh), völgyidőszakban nettó 87,33 Ft/kWh (áfával és egyéb tételekkel növelten 112,8944 Ft/kWh). Ezen egységárak a rendszerhasználati díjakat nem tartalmazzák.

MVM Émász Áramhálózati Kft. területén 
hatályos egységárak 

A2 árszabás
Általános felhasználási célra

H árszabás B GEO árszabás

Csúcsidőszak

fogyasztási határér-
ték felett felhaszná-

lási helyenként 
(4 606 kWh/év 

fogyasztás felett)

Völgyidőszak

fogyasztási határér-
ték felett felhaszná-

lási helyenként 
(4 606 kWh/év 

fogyasztás felett)

Hőszivattyú 
és hasonló, 

megújuló ener-
giát hasznosító 
berendezéshez

fogyasztási 
határérték felett 

felhasználási 
helyenként 

(4 606 kWh/év 
fogyasztás felett)

Új szerződés nem 
köthető, meglévő 

szerződések 
esetén alkalmaz-

ható.

fogyasztási határ-
érték felett (4 606 

kWh/év/összes 
felhasználási hely 
fogyasztás felett)

Villamosenergia-ár  (Ft/kWh)* 52,3700 118,5300 32,1000 87,3300 26,9700 102,2100 30,2800 97,9700

Rendszerhasználati 
díjak*

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó) 120,5000 120,5000 120,5000 120,5000 39,5000 39,5000 39,5000 39,5000

Elosztási és átviteli díjak 
(Ft/kWh) 23,4000 23,4000 23,4000 23,4000 16,1800 16,1800 16,1800 16,1800

Kedvezményes árú villamos energia támogatása (Ft/kWh)** 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása (Ft/kWh)** 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)* 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585

Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó) 153,0350 153,0350 153,0350 153,0350 50,1650 50,1650 50,1650 50,1650

Áfával növelt Ft/kWh árak 98,2132 182,2364 72,4703 142,6124 56,7858 152,3406 60,9895 146,9558

A táblázatban szereplő rendszerhasználati díjtételek kizárólag profil elszámolású, kisfeszültségű I-es és II-es csatlakozású felhasználási helyekre vonatkoznak. A rendszerhasználati díjtételek idősoros elszámolású felhasz-
nálási helyek esetén a fenti táblázattól eltérőek, melyeket a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és különdíjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és azok mértékéről 
szóló 2359/2022. számú és 2430/2022 MEKH határozatok tartalmazzák. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet és annak alapján az egyetemes villamosenergia-szol-
gáltatói üzletszabályzat tartalmazza az értékesített villamos energia árszabásait, áralkalmazási feltételeit és az egységárakat. Az üzletszabályzatot elérheti honlapunkon a www.mvmnext.hu címen, valamint ügyfélszolgálati 
irodáinkban. Jogszabályban előírt kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy ha ügyfelünk a jelen ármódosítást nem kívánja elfogadni, úgy jogosult – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 62. § (4) bekezdése 
alapján – 30 napos felmondási idővel felmondani jelenleg hatályos, nem határozott időtartamú villamosenergia-vásárlásra vonatkozó szerződését. Felhívjuk azonban a felmondással élő ügyfelek figyelmét, hogy a jelenlegi 
villamosenergia-vásárlásra irányuló szerződésük megszűnését követően további vételezés kereskedelmi engedélyessel vagy egyetemes szolgáltatóval megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés alapján, a kereskedő-
váltás szabályai szerint lesz lehetséges. Új szerződés hiányában a területileg illetékes elosztói engedélyes a villamosenergia-ellátásukat megszünteti.

*nettó ár, hozzáadódik 27% áfa **áfamentes
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